
 

N A B Í D K A    R A U T Ů 

 

RAUT MALÝ 
750 Kč/osoba 

 
 

Studená kuchyně 200 g/os.  

Canapés 3 druhy  

Výběr kvalitních uzenin a sýrů 

Pivovarská drůbeží paštika se sádlem a tymiánem 

Capresse s rajčaty a mozzarellou, bazalkou a balsamicem 

Čerstvá zelenina, balkánský sýr, olivový olej 

 

Teplá kuchyně 250 g/os. 

Kuřecí řízečky 

Hovězí guláš na pivě Karlík  s křenem a cibulí 

Kuřecí křídla v BBQ omáčce 

Zauzená vepřová kýta od kosti 

 

Přílohy 150 g/os.  

Opečené granaille na másle s tymiánem 

Houskový knedlík 

Pivovarský chléb 

Koš pečiva – kaiserky, bagety, banketky 

Sezamová tyčinka od našeho pekaře 

 

Mini dezerty a ovoce 150 g/os. 

Výběr čerstvého ovoce s vanilkovým krémem 

Čokoládový dortík 

Karamelový větrník 

 

Možnost doobjednat filírované steaky 10ks – 200 g/ks - 3 600,-  

- Top Sirloin steak  

- Vepřová krkovice 

- Kuřecí prsa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

RAUT STŘEDNÍ 
950 Kč/osoba 

 

Studená kuchyně 200 g/os. 

Canapés 3 druhy  

Výběr kvalitních uzenin a sýrů 

Capresse s rajčaty a mozzarellou, bazalkou a balsamicem 

Čerstvá zelenina, balkánský sýr, olivový olej 

Hovězí tatarák s topinkami 
 

Teplá kuchyně 250 g/os. 

Kuřecí řízečky 

Hovězí guláš na pivě Karlík s křenem a cibulí 

Kuřecí křídla v BBQ omáčce 

Mini burger hovězí 

Mini burger s Halloumi 
 

Přílohy 150 g/os. 

Zámecké brambory 

Karlovarský knedlík 

Pivovarský chléb 

Koš pečiva – kaiserky, bagety, banketky 

Sezamová tyčinka od našeho pekaře 
 

Mini dezerty a ovoce 150 g/os. 

Výběr čerstvého ovoce  

Malinový dortík 

Mini Větrník 

Čokoládový dortík 
 

Možnost doobjednat filírované steaky 10ks – 200 g/ks - 3 600,-  

- Top Sirloin steak  

- Vepřová krkovice 

- Kuřecí prsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RAUT VELKÝ 
1150 Kč/osoba 

 

Studená kuchyně 200 g/os 

Canapés 3 druhy  

Výběr kvalitních uzenin a sýrů 

Capresse s rajčaty a mozzarellou, bazalkou a balsamicem 

Čerstvá zelenina, balkánský sýr, olivový olej 

Roastbeef na studeném salátu s granátovým jablkem 

Hovězí tatarák s topinkami 
 

Teplá kuchyně 250 g/os 

Kuřecí řízečky 

Hovězí guláš na pivě Karlík s křenem a cibulí 

Grilovaný losos s bylinkami 

Mini burger hovězí 

Mini burger s Halloumi 
 

Přílohy 150 g/os 

Zámecké brambory 

Karlovarský knedlík 

Pivovarský chléb 

Koš pečiva – kaiserky, bagety, banketky 

Sezamová tyčinka od našeho pekaře 
 

Mini dezerty a ovoce 150 g/os 

Výběr čerstvého ovoce  

Malinový dortík 

Mini Větrník 

Čokoládový dortík 
 

Možnost doobjednat filírované steaky 10ks – 200 g/ks - 3 600,-  

- Top Sirloin steak  

- Vepřová krkovice 

- Kuřecí prsa 

 
 


